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meentes at gimlde Gruppen Siphonostoma. Med Bensyn
til Spergsmaalet om Copepodernes Systematik henviiste Dr.
L tl t ken til, hvad ban i sit Foredrag i forrige Mede derom
havde fremsal, men paa Grund af Tidens Kortbed ikke bavde
kunnet udvikle eller begrunde nrermere.
2) Cand. Axe I Doe ck fremlagde Tegninger ar en Deel

nye norske Amphipoder og Caprelliner og ledsagede Foreviisningen med felgende forel0bige Bemmn.ninger angaaende de ved de norske Kyster forekommende
Amphipoder.
Endskiendt de ved Norges Kyster forekommende Ampbipoder have vmret Gienstand for flere Naturforskeres
Undersegelser, og der allerede er leveret vmrdifulde Bidrag
til Kundskab om disse, synes dog fortsatte Undersegelser
at kunne give betydeligt Udbytte, idet man sandsynligviis
endnu ikke paa langt mer bar nogen fuldstmndigere Kundskab om de forekommende Former.
Da Milne-Edwards i 1840 udgav tredie Deel ar
•Bisloire naturelle des Crustaces•, bvori Amphipoderne om handles, vare kun faa norske Arter bekiendte,
men allerede faa Aar senere stege de beskrevne Arter betydeligt ved H. Rathke's, Kreyer's, Lilljeborg's o. fl.
Undersegelser. Senest er Kundskaben meget foreget ved et
i det svenske Vetenskaps - Academiens Handlingar for 1858
indferl Arbeide af Br u z e Ii us. I detle beskrives efter egne
Undersegelser, foruden flere nye, mange fer bekie&1dte, ialt
77 skandinaviske Arter , bvoraf de fleste forek.omme ved
Norges Kyst. I dette Tal er dog ikke optaget nogen ar
Hyperidernes og Caprellidernes Tribue. Til dette
Antal kommer nogle nye Arter, som Professor Sars bar beskrevet i • Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger for
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1858«, og flere, som af Overhege Danielsen ere nremte i
den i • Nyt Magar.in for Naturvidenskaberne • 1858 indf0rte
Fortegnelse over de af ham ved Finmarkens Kyster f11ndoe
Former, og nogle, som ere beskrevne i ,Trondhiemske Videnskabsselskabs Skriner• 1858 efler Iagttagelser, som ban bavde
giort ved Christiansund og Molde.
I den senere Tid bar denne Dyrfamilie ogsaa i andre
Lande vmret Gienstand for Naturforskernes Opmmrksombed.
Derved er iklre alene de bekiendte Arters og Slregters Antal
steget, men man bar fuodet saa megen Formforskielligbed, at
den af Milne - Edwards opstillede Classiflcatioosmaade ikke
lamgere kunde blive tilfredsstillende. Dana, som bar Fortieneste af at have ombandlet ik.ke alene de Former, som •
ban med Opmrerksombed selv bar kunnet unders0ge, men
og de, som ban bavde fundet beskrevne af aodre Forfattere,
bar udarbeidet en gaoske ny syslematisk Ordning, der vidner
om en genial Opfatning af disse Dyrs Natur. Han bar opb0iet Milne-Edwards's Familier til heiere Grupper (subtribus1 og deelt disse i Familiar og Underfamilier. Spence
Bate, der udarbeidede et nyt System, hvori dog kun de
engelske Arter ombandles, bar dog, ved at giere opmrerksom
paa Formforskielligbedernes Forbindelse med Forsk.iel i
Levemaaden , bidraget til Opfatning af saadanne Mrerk.er,
hvortil maa tages Hensyn ved deres naturlige Sammenstilling.
Ogsaa Ach. Costa's Arbeide over de i Middelbavet forekommende Ampbipoder indebolder Didrag til deres systematiske Ordning.
lmidlertid vii det let indsees, at ligesom det for0gede
Materiale i Forbindelse med en st0rre Kundskab til Amphipodernes Bygning og Levemaade bar ladet disse nye Systemer
fremstaae, maae ogsaa de forts&tte Undersegelser igien modiflcere dem. lnddelingen af Amphipoderne i tre Dovedafde-
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linger: Hyperidae, Gammaridae og Caprellidae vil vel
al lid beholde sit Vrerd, men de Charakterer, der ere lagte

til Grund for Underafdelingerne , ville vanslteligt blive
gireldende, saa at Gruppernes Grrendser ville komme til at
lide Forandringer. Saaledes afvige t. Ex. Dana og Spence
Date i Begrrendsningen for de enkelte Familier og Underfamilier, saa at de samme Slregter one flndes i forskiellige •
Underfamilier. De stemme heller ikke overeens i de Cbarakterer, som de lregge Vregt paa som lnddelingsprincip.
Hertil kommer ogsaa, at disse Forskere ikke af egne Unders0gelser kiende de nordiske Ampbipodearter. Muligviis bar
ogsaa Sproget, hvori de lildeels ere beskrevne, vreret til
. Hinder fur tilfulde at opfatte de anforle Charakterer, saa at
enkelte Misforstaaelser have indsneget sig. For Tiden vil
det saaledes vrere vanskeligt at sammenslille vore Ampbipoder i et conseqvent giennemfert System , eller i alle Dele
at felge et allerede opstillet. Jeg vii derfor i det felgende
forelebige Bidrag lil de norske Ampbipoders Naturhistorie,
ligesom Bruzelius, under Familierne kun anf0re Slregterne
ener hverandre, saaledes som jeg troer at de ener deres
mere eller miodre nrere Slregtskab her srettes ved Siden af
hioanden, uden al gruppere dem i Underfamilier. Dog vil
jeg ved de for disse opstillede lypiske Slregter ber0re saadanne Punkler, som jeg lroer kunne tiene til at belyse
Gruppemes orermere Slreglskabsforhold.
Ved Amphipodernes Systematik bar jeg ikke alene taget
Hensyn til Feddernes og Halens Form, men ogsaa, og det
fortriosviis, segl at hente systematiske Charakterer fra andre
lige saa vigtige om end mere skiulte Otganer, nemlig Munddelene, .iEg- og Aandepladerne. Vislnok bar Munddelenes
Danoelse allerede lamge vreret anvendt \'ed den systematiske
Opstilling, da Mangelen eller Tilstedevrerelsen af Palper
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paa Maxiller og Mandibler saml Leddenes Antal paa Maxillarf0dderne have vmrel anf0rte som vigtige Kiendemmrker; men
jeg aotager, at Formeo af de iodre Plader paa f0rsle Par
Maxiller og deres Haarbesietning frembyde srerdeles cbarakterisliske Tegn. Desuden er den Besmtning af Tamder
og Haar, som findes om Spiser0rels 0vre Ende, af Viglig• bed. I detle forel0bige Arbeide · bar jeg dog ikke taget
Deosyn ti! detle sidste Redskab, endski0ndt de allerede anstillede Unders0gelser have overbeviisl mig om dets Betydning i syslematisk Heoseende , deels fordi det ikke uden
en st0rre Vidtl0fligbed, end detle Arbeide tillader, lader sig
beskrive , deels fordi Unders0gelsen af det er vaoskelig•
.LEggeplademes Form og deres relative St0rrelse og Forbold
til Aandeplademe ere ogsaa meget vmsentlige, men jeg bar i
dette Arbeide alene taget Helisyn lil dem, som fmste sig ti1
fierde Par Been. Det maa dog bemalrkes, at disse ikke altid
beholde den samme St0rrelse, hvilket nogle Forskere have
aogivet, men blive miodre, naar Huonerne ikke beoytte dem
til Opbevarelseo a( A.:g eller Unger. Jeg maa her ogsaa
gi0re opmmrksom paa en dobbelt Taodbesmtning , som
Hannerne af mange Arter besidde fremfor Bunnerne, idet
Mandiblerne ere paa den indre Flade forsynede med en
tandet Spids, ligesom Tornermkken og Tyggeknuden undertiden ere fordoblede. Tillige bar den ydre Plade af f0rste
Par Maxiller foruden den stmrke Tandbesmtoing i Spidsen en
anden tilsvarende paa den indre Flade; deres Palpe samt
andet Par Maxiller vise en ligoende Dannelse. Delle bar
jeg fundet at vrere Tilfreldet hos Arter af Slmgteme Or ch es ti a, Allorchestia, Anonyx, Ainpelisca, Haploops,
Dexamine, Gammarus (dentatus Kr.I, Amphitopsis,
Acanlhonotus, Gammaropsis (anomalus H. R,I samt
hos enkelte Caprellider, f. Ex. hos Slmgten .LEgina.
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Da Bruzelius's Arbeide er en fuldstmndig Monographie
over de skandinaviske Arter, vil jeg i det Felgende alene
korteligt beskrive de nye af disse og kun omtale de allerede
bekiendte, enten naar de ikke af ham ere optagne, eller der
kan vrere noget at tillregge angaaende deres Forekomst.
En mere fuldstrendig og udtemmende Beskrivelse, ledsagel af oplysende Tegninger, \·ii jeg om ikke lang Tid
komme til udgive sammen med Ur. Overlrege Danielsen.
De forn0dne Materialier for Opstillingen af de norske
Amphipoder har jeg deels samlel ved Christiansand, Mandal
og Farsund, deels erholdl fra Universilelets zoologiske SamJing, hvortil jeg ved d'Hrr. Professor Rasch ·s og Lector
Esmark's God bed har havt uindskrrenkel Adgang. I denne
flndes Ampbipoder fra Kysterne af Nordland og Finmarken,
samlede ved Professor Sar s og Lee tor E s mark, fra Kysl~rne
af Throndbiems Stift ved Professorerne Cb r. Boeck og
Rasch, samt fra Bergens Stin ved Sars.
De undersegte Dyr ere saaledes sammenbragte fra de
forskielligste Dele af Land et, bvorved nye Bidrag til L0sningen af Sp0rgsmaalet om deres geograpbiske Udbredning
ere givoe.

F0rste Tri bus: lyperldae Dana. Jeg bar stillet
denne Tribus f0rst, da den ved en ny meget mrerkvrerdig
Form: Trischizostoma bindes til Orebestidernes
Familie , saml lil Slregterne Anon yx og Op is blandt
Gammariderne, bvilke man ellers pleier at give den
0verste Plads.
Af denne Tribus findes ved den norske Kyst faa Arter,
som alle ti1p0re den anden UnderfamHie: Hyperinre.
Denne er hos os reprresen teret ved Slreglerne: Hyper i a
Latr. og l,ei-trigonus Edw. Disse tvende kunne kun
skilles fra hinanden ved Antennernes Lrengde , idet boa
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mange Arter af Slregten Lest rig on us , deriblandt de
norske, de syv Thoraxled ere tydeligl udviklede, og de ferste
ikke sammenvoxede, som Milne-Edwards angiver efter
sin Art L. Fabre e i , som et Mrerke paa Sire glen. I den
evrige Legemsfo'rm slemme begge Slregter overeens og ville
maaskee senere slaaes sammen til een.
1ste Slregt: Hyperia Latr. Af denne forekommer den
bekiendte H. Galba Mont. (Latreillii Edw.) temmelig
almindeligt inden i store Exemplarer af Cyan ea capillata
langs bele Vestkysten, i det mindste til TbrondhiemsOorden,
bvor den ved Beian er fun den af Professorerne Boeck og
Rasch.
En ny Art, H. spinipes mibi, blev tagen paa samme
Sted. Denne adskiller sig fra den foregaaende Art derved,
at de to ferste Par Been ere strerkere byggede; det femte
Led eller Haanden er tret besat med temmelig lange, rette
og strerke Torne, og Hovedets Vinke! mellem de evre og
nedre Antenner er meget sterre og strerkere fremtrredende.
2den Slregt : Lest rig onus. Ogsaa denne Slregt er
ved vor Kyst reprresenteret ved tvende Arter. Den f0rste
af disse troer jeg maa falde sammen med Kr 0 ye r's
L. exulans, ski0ndt den afviger fra denne ved sin betydelige St0rrelse, samt derved, at de 0,•re An tenner ere
lamgere end Hovedet og de to f0rste Ringe tilsammen, samt
deri, at Sveben paa disse bestaaer af 17 korte Led. t ste
Led af Sv0beo er desuden kortere og af en aodeo Form
end hos L. exulans; men det er muligt, at Kreyer's
Exemplar ikke var fuldstamdigt udviklet. Disse Dele forandre nemlig Form og St0rrelse med Alderen. Jeg bar derfor midlertidigt opfert den under dette Navo.
Den anden Art, L. Boeckii, ligner den Foregaaende i
Sterrelse, men Antennerne ere ores ten af samme Lrengde
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som Legemet. 1ste Led af Skanet paa de 0vre Antenner
er meget kort, og Sv0ben dannes af 18 meget lange og
tynde Led. De nedre Antenners lredie og ismr fierde Led
ere, sammenlignede med de hos den foregaaende Art, meget
lamgere, og delle sidstes Ende er forsynet med tlere Tmnder;
femte Led er omtrent haM saa laogt som fierde. Sv0ben
dannes af 24 lange og tynde Led. 0inene ere mcget store
og bedmkke hele Bovedets Side, samt st0de sammen oventil.
Kloen paa de to f0rste Par Been er paa den 0vre Deel af
den bagre Kant saugtakkct. De tre sidste Par Thoraxbeen
ikke meget lmngere end de foregaaende.
Den f0rsle af disse Arter blev funden ved Beian og
S0ndm0r af Professoreme Rasch og Boeck, den anden
blev allerede i 1818 fun den i Christianiaflorden af Professor
Ch.r. Boeck, men senere af ham gieofunden ved Beian.
En mmrkvmrdig Overgang mellem denne og nreste Tribus
dannes af en ny Form, der saa meget afviger fra begge ismr
med Bensyn til Munddelene, at den ikke kan finde sin Plads
i oogen af disse og saaledes maa opstilles som en egen
Tribus og Familie.
Auden Tribus: p,.,te• ate mihi. Denne indbefatter kun e en Slregt og .Art, som Lector Esmark, der
f0rst erkiendte dens fra andre afvigende Form, betegnede
med Slmgtsnavnet: Trischizostoma og benmvnte Arlen
efter dens Opdager: Rasch ii.
Denne Ampbipode blev efter Professor Rasch 's Sigende
af ham tagen paa Bavbroen udenfor S0ndm0rs l{ysl derved,
at ban nedsamkede en skudt Fugl i en Dybde af henimod
100 Favne, paa hvilken tre Exemplarer - alle Bunner havde fmstet sig. Dog er ban ikke aldeles sikker paa
Rigtigheden af Angivelsen, da bans Optegnelser ere bortkomne , men Dyrets Bygniog synes dog at hestyrke den.
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Del sterste lndivid maalte 45 m. , og den er saaledes
en ar de sterste blandt Ampbipoderoe. Legemet er strerkt
bygget , noget sammeotrykt rra Side til anden ; Ryggen
ruod udeo Kiel; Hovedet springer rortil frem i et langt
og bredt Rostrum, der drekker Roddelene ar de 0vre Antenner ; {Jinene ere meget sto~e og drekke som hos
Hyperiderne nresten bele Hovedets Sider samt st0de
nresten sammen oventil; de 0vre Antenner ere de korteste;
Skaftet lidet og kort; Sv0ben dannes af et noget Ian gt, paa
den indre Side baarbedrekket ferste Led, samt 12 til 14
andre kortere; Bisv0ben bestaaer ligeledes af et langt ferste
og to meget mindre f0lgende Led. De nedre Antenner ere
en Trediedeel lrengere end de 0vre; Skaftets tre farste Led
ere meget korte; de to f0lgende lomgere og indbyrdes ar
samme Lamgde, bvorbos det f0rste af disse er paa den
ncdre Side saugtakket; Sv0ben bestaaer af benved 20 Led.
De stemme saaledes overeens med Antennerne hos Hyperid m og Slregten Anonyx. Munddelene see ud som en
trespallet fremstrakt Tub us, som er dannet af den overordentligt forlrengede Overlmbe og de omdannede 1\-laxiUarfedders ydre Plader. lndentor denne Tubus, etler hvilken
Slreglsnavnet er givet, flndes de spidse, strerkt forlrengede,
men sprede Mandibler og l\faxiller, der ligne et Slags Braadde.
Maxillarfadderne ere forsynede med fiirleddede og Mandiblerne med treleddede Palper. F0rste Par Fedder er omdannet til 11trerke Griberedskaber af en eiendommelig Bygning; femte Led eller Haan den er me get stor, opblrest, og
frestet ved den indre Side ti! det foregaaende Led. Kloen
er ikke som sredvanligt frestet lil den nedre Vinke), slaaende
sig mod den bagre Rand med Spidsen opad, men er frestet
til den bagre evre Vinke! med Spidsen nedad; den stemmer
saaledes i dette noget overeens med Kr0yer's Slmgt Opis.
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Det andet Par Fedder er dannet som hos Slregten Anonyx.
Det tredie og flerde Par ere ulige ; fterde Pars f0rste og
isrer tredie Led ere slalrkt skioldformet udvidede, medens
de hos tredie Par ·ere smallere. De tre f0lgende Par ere af
den sredvanlige Bygning og tiltage efterhaanden i Lrengde.
Halen er meget bred og stemmer i sin Form meget overeens med Byperidernes, men de tre bagre Par Halebeens Pedunkler ere kortere end hos disse. Andet Par Epimerer er srerdeles stor, trekantet med Basis nedad og den
afstumpede Spids opad og skiuler mesten det f0rste Par.
Dyret Ugner saalede§ Byperiderne i Bovedets, 0inenes,
Antennernes og Halens Bygning, tildeels ogsaa ved Maxillarf"ddernes ydre Plade, der er operculiform; men her ftndes
Palper, som Hyperiderne mangle. I det Hele taget ere Munddelene hos dette Dyr eiendommelige, og synes at vrere bestemte til Sugning. Del nrermer sig i flere Henseender
Orchestiderne, men har ogsaa meget tilfrelles med
Slregterne Opis og Anonyx blandt Gammariderne ved Antennernes og Feddernes Dannelse.
Tredie Tribus: QallllU'l•ae. 1ste Familie. Ore hes ti dre. lngen af de Charakterer, der ere opstillede for denne
Familie, tilkommer den udelukkende eller er constant for alle
dens Former. Ved Allorchestias lange evre Antenner og
den vel udviklede Kio paa Maxillarf0ddernes Palper nrermer
denne Familie sig tit Gamm arid re, fra hvilken den heller
ikk.e sk.iller sig ved Mangel paa Mandibularpalper, thi disse
fattes ogsaa t. Ex. hos Slregten Dex a qi in e. Ac ant hon oth us og Stegocephalus besidde en kort Maxillarpalpe
som den hos AII or chest I a. Heller ikke er Hal ens eiendommelige Form udelukkende for denne Familie, da den ogsaa fremtrmder hos fl ere Slregter af Coro p bider n es
Familie. De to Slregter af denne Familie , som findes ved
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vore Kyster, adskille sig imidlertid fra de 0vrige Ampbipoder
ved Mandiblernes Tornerrekke.

Denne er nemlig danneL af

lange, tykke, men b0ielige, strerkt cilierede Haar, medens
den hos alle andre af mig unders0gte Ampbipoder bestaaer
af simple, tandede, eller i Spidsen deelte Tome.

Ved

Dannelsen af ferste Par l\laxillers indre Plade, som er lang,
smal og i Enden forsynet med to cilierede, lange Baar, ligner
Familien meget Slregterne Anon yx og Op is, med b,·ilke
den ogsaa bar l,igbed deri, at ,Eggepladerne ere lrengere
og meget smallere end Aandepladerne og tillige forsynede
med ikke tret slaaende, men lange paar.

Hos begge vore

Slregter af denne Familie findes hos Hannerne den eiendommelige dobbelte Tandbesretning som Hunneme mangle.
Hos Allorchestia Nilsonii er denne ismr meget tydelig
paa Mandiblerne og ferste Par Maxiller.
2den Familie.
det

endnu

Gammaridm.

vanskeligere

at

For denne Familie er

drage

bestemte

Grrendser.

Hverken Milne-Edwards's Angivelse, at bans Crevettines
marcbeuses, som omtrent falde sammen med Dana's
Familie Corophidre,

skille sig fra Crevettines sau-

t e uses ved det mindre sammentrykte Lege me, de smaae
Epimerer, samt derved at de tre bagre Par Abdominalbeen

ere

forsynede

med lames natatoires

danne noget Hopperedskab,

og ikke

eller Dana's Angivelse, at

bans Corophidm have npedes partim lateraliter por-

r e c ti•, kunne tilfredsstille som constante og udelukkende
Kiendemrerker.

En bedre Begrrendsning fik denne Familie

ved at Spence-Bate overflyttede den af Dana reducerede
Slregt Amp hit o e til Corophiderne ,

men med ham

at

charakterisere denne Familie som en Tribus: Nat at or i a,
og srette Corophiderne under en Tribus: Domicola, kan
heller ikke godkiendes, da fl ere af disse ik.ke beboe noget
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af dem selv dannede Rer, medens nogle Gammaridre
danne et saadant, saasom den af Professor Lilljeborg opstillede Slregt: Hap Io ops. Del bedste l\iendemrerke synes
mig at vrere det af Br u z e Ii us opstillede, at lJaleappendixet
hos Corophidre er meget tykt, one beaat med Torne, samt
at sidste Par Springf0dders Grene som oftest ere cylindriske.
Bertil kan feies, at den ind.re lamina paa tste Par Maxiller
er liden, tyk eller obsolet og kun forsynet nted enkelle,
ikke fierdannede Baar, med ens hos Gamm arid re saavel
Haleappendices og sidste Par Halefedders Grene, som ogsaa
1ste Par Maxillers indre Plade ere lamellese.
Anonyx Kr. Denne Slregt, som allerede indeslutter et
stort Antal Arter, hvilke ere lige saa vanskelige at skille fra hinanden, som Slregten er let at gienkiende ved det f,m,te 0iekast,
kan jeg forage med nogle nye Arter fra vor Vestkyst. Foruden de sredvanlige for denne Slregt opstillede Charakterer,
kan anferes, at fersle Par !\1axillers indre Plade er, ligesom
hos Orchestidre, meget tang og smal og forsynet med to
strerke og lanlle, i Randen tret cilierede Berster. Herfra af, ,·ige dog A. tumidus Kr. og A. Kreyeri Bruz., der ogsaa
i mange andre Henseender ere forskiellige fra de 0vrige
Arter og danne q,·ergangen til de felgende Slregter. Aandepladerne ere brede, ..Eggepladerne lange og smalle , besatte
med enkelte spredte, men lange Herster.
De nye af mig fundne Arter ere:
1) A. serratus mihi. Denne Art h0rer med den
felgende til dem, hvis tredie Abdominalsegments nedre, bagre
Vinke! ikke danner nogen Uage. Dens 0iue ere store og
blive smallere opad. Det ferste Led af de 0ue Antenners Pedunkel er langt, lykl og cylinderformet, de to andre meget
smaae; Srnben dannes af syv Led, hvoraf det fHrsle er saa
langt, som' de tre felgende lilsammen; Bisveben er flirleddet.
41
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De nedre Anteoners lredie og flerde Led ere lige lange.
Sv0ben dannes hos Hunoen af elleve Led , hos Hannen af
henimod tyve. Munddelene ere meget forlrengede og smalle ;
Mandiblens Spids tilskirerpet, og fra denne til den lange
smalle Tyggeknude strrekker sig en Rrekke af., otte korte,
stumpe Torne. F0rste Par Maxillers Palpe er i Spidsen besat
med Tmnder, dens ydre Plade forlrenget og spids opad.
Begge Plader hos andet Par Max.iller ere nmsten lige langt1,
smalle og S-formet b0iede. Maxillarf0ddernes ydre Plade er
i Randen trel besat med smaae, stumpe Tmnder. Palpen er
smal og lang; lredie Led er kun lidet kortere end andet.
F0rsle Par F0dders femte Led er lrengere end tlerde og i
Enden rel afstumpet. Kloen er meget stmrk. Andel Par
Been er meget langt og ,small, deres sidste Led ·kort. De
tre sidste Par Ualefeddcr ere lnnge; det .syvende Pars Grene
ere lancetformede. Haleappendixet er ovalt; .Eoden lige til
Midten trianguhert ind~kaaren; begge dets F1ige ere i den
ydre Rand forsynede med fire .korte, men slfflrke Tome.
Del tredie Haleleds bag re, nedre Vinke I er nmsten rel, og
den bagre Kant saugdannet.
21 A. ping u i s mihi. Ferste Led af de evre Antenners
Sv0be er .nreslen lige saa langl som de 0vrige syv tilsammen;
Bisvebens f0rste Led Ian gt og tandet paa, den nedre Side;
de andre tre Led korte. De nedre Antenners to f0rste Led ere
korte, det tredie langt, det felgende er lrengere og lykkere
end dette, og del femle er korlere end det tredie. Sv0ben
bestaaer, af tyve Led. DeL f0rste Par Fedders Form er som
hos den foregaaende Art, dog er flerde Led endou kortere.
Andel Beenpars flerde Led er kort, men i den nedre Ende
kelleformet forlykket. Munddclene ere kortere · og stmrkere
end ,hos den Foregaaende. l\fandiblees Toroerrekke bestaaer
kun af tre Tamder; Tyggelmuden er oval og fremtra:dende.
1
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Maxillarf0dderoes ydre Plade, som nan er til Palpens tredie
Led, er i Spidseo forsynet med tvende strerke, krumme og
spidse Trend er; de 0vrige ere stumpe. Det sidste Par Halefodder er smalt; deres ydre Green er meget lrengere end
den indre, og i Spidsen forsyneL med en Torn. Haleappendixet er kun spaltet i den bageste Trediedeel. Epimererne ere meget h0ie; den flerde er paa den bogre Side
dybt indskaaren, og den fcmte er h0iere, end den er bred.
Del tredie Baleleds nedre, bagre Vinke! tilrundet. Del
fterde Ltd har paa Midten en sudelformet FordJbning.
De f0lgende Arter have den nedre og bagre Vinkf!I udtrukken i en opadb0iet IJage.
3) A. obtusifrons milli. F0rste Led af de 0vre Aotenners Sv0be er saa langt som de f0lgende syv tilsammen.
Ilisv0bens ferstc Led meget laogt, paa den nedre Rand forsyoet med tlere Tornc. l\lunddclene ere af den nlmindelige
Form. Mandiblernes Tyggeknude liden. Ferste Par l\laxillers
Palpe temmelig lang. Maxillarf0ddernes ydre Pinder naae til
Palpens tredie Led og ere i l\anden forsynf!de med enkelte
spredte, gro,·e Treader. Ferste Par Beens femle Led kortere
end flerde og i En den skraat afskaaret. l{loen er kort,
men strerk. Fierde Led ar andel Par Been er forhenget, og
er dobbelt saa langl som det folgeode. De tre sidste Par
Of!ens f0rsle Led ere lemmelig lange. Del femle Par Ualefedders Grcne ere meget ulige, idel den indre er meget
kortere end den ydre, og i Spidsen forsynet med en tang,
conisk, tilspidset Kio. Del sidste Pars Grene ere hmcetformede, den indre meget kortere end den ydre. Andel Abdominalleds nedre, bagre Vinke! danner en kort Spids, det
tredies l0ber ud i en opadbeiet lloge.
4) A. Bruzelil mihi. De eue Anlenncrs Sv0be dannes
ar tolv Led, hvoraf det f0rste er temmelig kort. Uis,·0ben
41*
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beillaaer af fem til sex Led.

De nedre Anlenners to f0rste

1,ed ere korle men brede; tredie Led er lrengere; det fierde
meget lamgere og lykkere end del foregaaende; del femte
kortere end fierde, men lreogere end tredie. Sv0ben dannes
af femten Led. Mandiblens Spids er tilskirerpet. Tyggeknuden stor og fremstaaeode. Tornerrekkeo dannes af otte,
bulle Trender. Palpen lang og smal. F0rste Par Maxillers
ydrtl Plade er forlamget triangulrer, og dens iodre Side besat
med mange brede saugtandede Torne.
brerer to meget brede cilierede Baar.

Den indre Plade
Palpen er taodel i

Spidsen. Ma1illarf0ddernes ydre Plade er stor, med faa
stumpe Knuder i Randen; den ind re Plade brerer en strerk
Tand og mange cilierede Haar. F0rste Par Fedder er
meget langt og small ; andet Led er noget mere end
hrelvten saa langt som f0rste ; det fierde er kortere end det
femte, som er omtrent af det andet Leds Lrengde og i
Enden skraat afskaaret. [Hoen er liden. Andel Par Fedders
farste Led er srerdeles langt; det femte er small, ikke halvt
saa langt som det foregaaende. Det sidste Par l-lalef0dders
Grene ere lancetformede. Halcappendixet er forlll'ngel og
deelt nresten til Roden. Den nedre, bagre Vinkel af det
andet Haleled danner en liden Spids og det tredies Vinkel
en opadkrummet Hage.
I ch no pus Costa. Ac h. C o s ta ads killer denne Slregt fra
Lysianassa Milne-Edwards ved den st0rre Lrengde af Antennerne og de to f0rste Par Been. Da jeg ikke kiender 1\1 i In eE d ward s's Slregt, hvorfra denne maaskee lidet af\'iger, har jeg
henf0rt til Cos ta 's Slregt en ny Art, der ikke er ualmindelig
ved Bergens og Throndhiems l{yster. Den stemmer ogsaa

i fl ere Henseender overeens med Anon y x, hvorfra man ikke
kan skille den ved de forlreogede Anteooer, thi A. lilloralis
besidder ogsaa saadanne, eller ved at det f0rste Par Fedder
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ikke bar nogen Gribehaand, thi A. Va h Iii mangler ogsaa
en saadan. Aandepladernes eiendommelige Form er dog
det, bvori den isrer afviger, hvilket Ac b. Cos ta ogsaa bar
beskrevet. Disse ere nemlig meget store, triangulrere og i
Mid ten forsynede med en Lren1?defold, som Midteribben i et
Blad, hvorfra tret ti! binanden liggende Tvrerfolder udgaae
som Biribher.

Disse Folder ere meget dybe og give Aande-

pladerne en ganske eiendommelig Form. Dette er dog ikke
udelukkende charakleristisk for denne Slregt , da jeg bar
fundet den samme Dannelse hos Amphitoe (Epidesura)
compress a Lilljeborg, dog kun paa sidsle Aandeplade. Det
andet Par Halefedder er ogsaa aF en usred,·aolig Form ;
Grenene ere ulige dannede; den indre, som er dl'n korleste,
er i den ferste Balvdeel meget bred, bliver derpaa pludseligt
indkneben, saa at kun den ind re Kant fortsretler sig i en
krummel, spids og lang Torn, og fra den afslumpede ydre
Side udgaaer der en lang tyk B0rste. levrigt er denne Slregl
liig med Anonyx.

I. spin i corn is mibi. Denne opnaaer en Lrengde af
30-40 m. m. De 0vre Antenners Pedunkel er kort; dens ferste
Led, der er me get lmngere end de to f0lgende tilsammen,
gnaer nedad ud i en strerk spina, bvorbos en lignende flndes
paa den indre Side af dette ligesom ogsaa paa andet Led.
Tredie Led af Sveben er kort; de 0vrige endnu kortere Leds
Antal er hos Hunnen 66, hos Hannen henved t 00, og her ere
de, afve,lende til begge Sider, forsynede med Sugeskaale. De
nedre Antenner ere lrengere end de 0vre; femte Led korlere
end det flerde, og Sveben dannes af 80-120 Led. Fersle
Par Fedder afviger fra Ach. Costa's Tauros ved al andet
Led hos vor Art er meget langl og fierde neppe lrengere
end femte. Tredie Led af andet Par Been er hos vor Art
megel lrengere og Oertle betydelig kortere end hos den af
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Ac h. Cost a beskrevne Art. De tre bagre Tboraxbeen tillage enerhaanden strerkl i Lrengde. llale:ippc,ndixet meget
laogt og klevel lil over l\lidten. Det tredie Abdominalleds
nedre, bagre Vinkel danuer en lille opadbl'liel Hage.
Urothoe Dana. Dana bar opslillet denne Slregt, med
hvilken maaskee Ach. Costa's Egidea folder sammen, ener
to Arter fra Soolos0en. Jeg bar fundel en Art ved ,·or Kyst,
som maa benregnes herlil, endski0ndt den ikke fuldkomment
stemmer overeens med de Charakterer for Sl.rgten, som Dan a
har opslillet. Den afviger i f0lgende Dele fra Dana's Beskrivelse og Tegniog. De 0vrc Antenncr ere lamgere end de
nedrc, hvilket ,istnok kommer af, at mil Exemplar \'ar en Hun
og llana's maaskee Banner. hrsle Par l\Jaxillers Palr,e er
toleddet, begge Led Jige lange, men Dana tegner denne
eenleddet. Delle beroer maaskee paa en miodre n0iagtig
Obserrnlion. Uos min Art ere ogsaa Maxillarf0dderne tykkere,
og begge dens Plader sl0rre, samt 1\laxillens Spids ikke forsynet med llilrender; men i den ydre Form og de ,nrige
Organer stemmer den overeens med de af ham opstillede Arter.
Cbaraktererne for denne Slregt kunne mnaskee opstilles sanledes:
Legemet b11it. Epimererne middelmaadigt lange, smalle
og cilieredc i Enden. De 0,re Antenners Pedunkel forlrenget, men f0rste Led er kort. Sv0ben er liden og BiS\'0hen noget mindre end denne. Mandiblens Palpe treleddet. F0rste Par Maxiller stierkl, deres Palpe toleddet,
Leddene lige lange; den ind re lamina forlrenget med faa
cilierede B0rster paa Spidsen. Maxillarf0dderne ere enten
lange eller af en middelmaadig SL0rrelse. De to f0rste Par
Been forsynede med Gribehiender ; det sidste Par Ualef0dder er bredt og Endegrenene besatte med cilierede Uaar.
Haleappendixet er tospallet. A:ggepladerne ere lange, smalle
og forsynede med faa men lange Haar.
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Af disse Charaltterer seer man, at denne Slmgt maa, ligesom
Dana bar antaget, staae i Nmrheden af Anonyx og Lysianassa og altsaa henb0re under bans Underfamilie Lysianassidre og ikke til Gammaridm, som Spence Date og flere
have antaget paa Grund af, at de 0vre Antenners Pedunkel er
lang og sidste Par Halef0dders Grene brede og cilierede; thi
allerede hos Anon y x tu mid us er Pedunklen forlamget og
flere Anonyxarter .som A. eerratue mihi have det sidste Par
Ualefedders Grene forsynede med enkelte cilierede Haar paa
den indre Side. .£ggepladernes Form samt den indre Plade
paa ferste Par Mauller ere imidlerlid charakleristiske nok
ti! at skille den fra disse. - U. norvegica mibi ligner U.
irrostratus Dana i Dovedets Form, men afviger fra denne
~eri, at de to ferste Par Fedders flerde Leds nedre, bagre
Viokel er &pids og det sidste Par Halef0dders Grene korte.
De to f0rste . Par Brender ere ikke smalle som hos U.
elegans Sp. B., men korte, og den bagre Halefods indre
Green er meget kortere end den ydre.
Bathyporeia Llndstr0m. Denne'Slregt, som af dens Opstiller havde faaet den rette Plads, er af Spence Ba le, ligesom den foregaaende, bleven lienfart til Gammaridernes Underfamilie; men de avre Antenners Lykke Peduokel og andet .Beeopars Form heovise lien til Lysiaoassidernes Underfamilie. Desuden lroer jeg, at den, paa Grund af Maxillarf0ddernes Dannelse,
hvori den meget ligner Urothoe, idet Palperne ligesom hos
deone ere furhengede og deres andet Led stmrkt udvidet, samt
ismr paa Grund af, al .£ggepladeroe, ganske som hos Anon y x,
ere Jaoge og smalle med spredte, lange Haar, maa stilles bid.
Epimereroe ere forsyoede med Cilier, som ogsaa den foregaaeode Slmgt besidder, som Aoonyx brerer Antydniog til,
og som hos de felgeode SJregler blive end tydeligere. Ved
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den store indre Lame! paa f0rste Par Maxiller, der er forsynet med mange cilierede Baar, staaer den mu Sheglen
Pon toporei a.
Den hos os forekommende Art afviger i enkelte Dele
fra Beskrh·elsen og Tegningen af B. p ii o s a, men da denne
varierer meget, antager jeg, at den kun er en Varietet deraf.
Pontoporeia Kr. Denne Kroyer's Shegt, som er opstillet paa den gr0nlandskeArt: femorata, og som\ledLinds tro m og B ru z e li us er for0get med trende Arter, kan her
endmere for0ges med en ny, som fandles i Unh·ersitetets
zoologiske Museum, uden Angivelse af Findested, men som
formodentlig er fra Bergenskyslen.
P. armata mihi. Denne al'viger fra de andre Arter
ved at Bisv0ben er temmelig tang; f0rste Par F0dder er
langt og strerkt; den bagre Balefods indre Green er mesten
rudimentrer. Desudf!n udmmrker den sig ved at den 0vre
bagre Vinkel paa f0rste Led af femte Par F0dder er udstrakt og b0iet op i en lang krum Spids; det siette Pars
f0rste Led er meget Irengere end det. femte, og paa samme
Sted forsynet med en lignende noget rettere spiua; det
syvende Pars forste Led er betydeligt ud\lidet og bredere
end h0it; lJaleappendixet er meget bredt med en lille
lndi;kirering i den bagre Kant; andet og tredie Abdominalsegment er noget ki0ldannet, og begge springe i den
bagre Kant frem i en kort stump spina.
Denne Slregt er Typus for Underfamilien: Pontoporeinre Dana, hvortil ogsaa de hos os forekommeode Slregter
Amp e li s ca og Pho x us ener ham b0re. Men betragter
man denne typiske Slregts Dygning, vii man see, at den
lidet afviger fra de foregaaende Slregter, og at den ikke besidder de Charakterer, man tillregger denne Underfamilie. Hos
Ponto po re i a er Ho,·edet ikke udvidet tH en Orelle O\ler de
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0vre Antenner. Disses Pedunkel er tyk, om end nogel forlamget, samt Sv0ben kort, l\landiblen bliver i Spidsen tydeligt
deelt, og noget, ski0ndt utydeligt, tandet. 1ste Par Maxillers
indre Lamel er stor og forsynet med mange cilierede Haar;
men delte er, om end i mindre Grad, Tilfreldet hos Batbyporeia og selv hos nogle Anonyxarter. Andel Par Been
er, som hos de fer nrevnte Slregter, forlamget; hos llat hypo re i a flndes paa dette ikke nogen Kio, med ens Anon y x
og Pontoporeia besidde en liden ~aadan, hos Crothoe udvikler Kloen sig hos andet Par Been lige saa strerkt som paa
det f0rste Par. Tredie og fierde Par Been ere hos Pontoporeia ikke mere forsyne demed Gribehrender end hos nogen
af de foregaaende, men de ere strerke som hos disse. Endelig ere .tEggepladerne aldeles af samme Bygning, som hos
de Foregaaende.
Phoxus Kr. Hovedet er hosdenneSl!rgt forlil udviklet
til en Brette over de 0ne Antenners Skan, og disse udspringe
foran de nedre; men dette kan ikke vrere af saa meget Vmrd, sna
at det skulde begrunde en Underfamilies Dannelse, som
Spence Bale antager, da Urothoe rostratus Dana hesidder
en saadan Brette, medens de 0vrige Arter mangle den, og
hos nogle Arter af Slregten Amp e Ii s ca· udspringe de 0vre
Antenner foran de nedre, hos andre 'ted Siden af disse. I
andre Henseender stemmer den meget overeens med de
foregaaende Slregter. De 0vre Antenoers Pedunkel er tyk;
Bisv0ben bliver her Jang; Mandibleos Spids, som allerede var
deelt hos den foregaaende Slregt, bliver her tillige tydeligt
taodet. Det f0rste Par l\Jaxillers indre Plade er kuo liden
og forsynet med faa cilierede Borster; de to f0rste Beenpar
ere forsynede med Gribebrender; .tEggepladerne ere som hos
de foregaaende Slregter.
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0 e dicer us Kr. I{ r oye r grundede denne Slmgt paa Arlen

0. sagi natu s fra Gr0nland. Han fremhan-er som Slregtsmrerke,
atHovedel forlil gaaer ud i et langl Rostrum, der paa den forreste
Deel bar en Knude, om h\'ilken Bruzelius og Sars have oplyst, at den dannes af Oinene, der have faaet denne mrerkvrerdige Plads. End,·idere anf0res som Slregtsmrerke, at de
0vre Anlenners Pedunkel er Ieng med en nreppe lmngere
Sv0he uden Bisv0be; de to f0rsle Par Been ere forsynede
med strerke Gribehre,uder; tredie og fierde Par ere lange med
en. bred Kio; de lo f0lgende Par Been have farste Led lidel
odviklet, og det sy\'ende Par er megel langt.

Dana til-

f0iede denne Slregt en ny Art: Oedicerus novi-zea1and ire; og troede, at tlere af de Charaklerer, Kr oy er ba,•de
tillagt Slregten, vare af lidet Vmrd som SIB!glsmrerker. Til
disse Arter bar Dru z el i us f0iel tvende, og S ars een,
hvorhos der i det F0lgende bliver tillagt en syvende Arl.
Der er altsaa nu sammenstillel saa mange Arlsformer, at de
angivne Slreglscbarakterer beh0ve en fornyet Unders0gelse.
Disse Arter maae skilles i to forskiellige Afdelinger, hvoraf
den ene omfatter Arterne: sag i a-at us Kr., affi n is Brui.,
Jynceus Sars og norvegicus mihi, den anden: no\·i-zea1and ire Dana og ob tu s us Bruz. Dan a, som fandt, at bans 0.
no vi - z ea I and ire i Ile re Henseender overeensstemmede med

0. sag in at us Kr., isrer ved sidste Par Thoraxbeens lielydelige
Lrengde, bvorved den skilte sig fra Slll'glen Ip him e di a,
saaledes som ban opfattede dtn, antog derfor, al den maatte
henferes til Slregten Oedicerus Kr., m~n den skiller sig tilligemed 0. ob tu s us Bruz., h\'oraf jeg bar havt Exemplarer
fra Finmarken til Unders0gelse, meget fra den typiske Art.
Hos disse lvende ere nemlig de 0vre Antenner forlrengede,
hos de andre ere de derimod megel korte, kun lidt eller
neppe lrengere end de nedres Pedunkel. Bo,·edet gaaer ikke

651
forlil frem i et laogt strerkt Rostrum, paa hvilket 0inene
have deres Plads saa tret Iii hinanden, at de see ud som
et enkelt Organ, men de mangle Rostrum, og 0inene have
som sredvanligl deres Plads paa lJovedets Sider. l\laodiblens
Spids er ikke taodel, og dens Pal per, som hos Arter af
samme Slregl ere af samme Dannelse, afvige ved aodet
Leds Form fra O e. sag i o al us.
Del f0rste Par MaxilIers indre Plude er stor og forsynet med llere strerkt
cilierede Haar, medens dcr hos sag in at us o. fl. kun find es
en enkelt B0rste. Der er saaledes nok Grund til at skille
disse tvende Former fra hinanden, isrer da h"er af dem
iodeslutter flere Arter. Jeg har derfor opstillet 0. obtusus
Bruz., som en Typus paa en ny Slregt: Acero s mihi,
hvortiljeg ogsaa henregner 0. novi-zealandire Dana. Disse
to Arter afvige fra hinanden ved de 0vre Aotenners Prduokels La-ngde, da denne hos Dan a· s Art er kort med en
laog Sv0be, hos A. ob tu s us Jang og Sv0ben kort. Endelig
angaaende begge disse Slregters Plads i Systemel, saa bar
Dan a slillel dem i Gammariderocs Familie, da ban kun
kiendte sin Art med de lange Anteoner, men jeg troer, at
de maae hare sammen med de foregaaeode Slregtcr, da
1Eggepladernes Form- og Forhold til Aandepladerne ere de
samme som hos hine, medens de hos de Gammaruslignende Slaigler ere af en andeo Form. Ved Hrendernes
Form paa de to f0rste Fodpar nrer111e de sig til Leucothoernes
Underfamilie.
De

Arter,

der

Slregl Oedicerus,

here
af,ige

lil den· saaledes

reducerede

megel i Feddernes Bygniog.

Hos alle ere vel de to fersle Par Been forsynede med
store Gribehrendcr af en egen Form; men hos de forskiellige Arter er denne dog i flere Dele forskiellig; hos
0 e. I y n c e u s gaaer del fierde Leds nedre, bagre Vink el
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paa r0rsle Par Fedder ikke nd i nogen Proces. Hos sagin at u s og a ffi n is er denne ikke saa Jang som Halvdelen
af Aaanden; hos no rv e g i c n s er den saa lang, at den
meder Spidsen af Kloen, og Haanden er meget hredere end
hos de andre. Oel samme Led paa andet Par Fedder besidder hos saginatus og lynceus en ikke srerdeles lang
Proces, hvorhos Hrenderne ere ovale. Hos affinis blire
saavel Processen som Haanden meget forlrengede og smalle,
og hos nor veg i cu s er dette i endnn heiere Grad Tilfll"ldet,
saa at den ikke er meget kortere end de foregaaende Led
lilsammen, og ikke meget tykkere end disse. Den nedre,
bagre Vinkcl af Haanden springer desuden ud i en Finger,
og Processen naaer endog liengere frem end denne. Tredie
og flerde Par Deen mangle hos no rv e g i cu s aldeles Kio;
hos affinis er denne liden; hos saginatus lang og bred,
saa Jang som femte Led; hos I y n c e us endelig er den end
strerkere forlrengel og smallere. Hos de to felgende Par
findes de samme Forhold, men her sees dog hos norveg i cu s en lille mo. Del sidste Par Deen er, som hos de
andre Arter, strerkl forlrenget, og siette Led ell er Kloen er
megel tang og conisk. Desuden kan anmrerkes om denoe
Art, at 0icnprocessen er meget kort og bred, saa at Hovedel synes at danne en Hrette over de evre Antenner, hvis
Svebe er meget kort. De nedre Anlenners flerde og femle
Led ere lige lange; andet Led paa Maxillarf0ddernes Palpe
er s!l'rdeles bredt; femte Epimer er lige saa hei og meget
bredere end fierde.
Ampelisca Kr. De 0vre Antenners Pedunkel, som
hos de foregaaende 8lrellter i Almindelighed er kort og tyk,
bliver hos denne, som Spence Date bar kaldt Tetrommatus, og Ach. Costa Araneops, meget strerkt forlrenget; dette var dog allerede Tilfreldet hos Slll'gten Acero s,
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som derved danner Overgangen til denne. Dana opstiller
denne Slregt blandt Pontoporeinre, og Spence Bale gi0r
den til en Typus for en egen Underfamilie , hovedsageligen
paa Grund af de enkelle 0ine, som denne tilligemed L ii lj eb or g's nrerstaaende Slregt, Haploops, besidder. I Virkeligheden dannc disse to ogsaa en fra de 0vrige godl afsondret og n0ie forenet Gruppe, h, is Arter staae hinanden meget
mer og ere vanskelige at adskille. De slemme dog i deres
JEgge- og Aandepladers Form meget overeens med de foregaaende Slregter. En ny Art, henh0rende til denne Slregt, er:·
A. spinipes mihi. Denne Art, der er 30 m. m.
Jang, bar megen Lighed med req,·icornis Hruzeliu11, men
afviger fra den ved, at de 0vre Aotenners andet Led er i
Forhold lrengere end hos hiin; femte Led af de nedre Antenners Pedunkel er kun lidt korlere end det fierde, og
Antallet af Led i Sv0berne er meget sl0rre. Mandibularpalpeus
andet Led er overordentlig lykt. De to f0rste Par Brender
ere strerkere besatle med B0rsler end hos hiin; femte og
sielte Par have de to sidsle Led, som ere meget lange,
strerkt besatte med Toroe; det syvende Beens andct Led er
meget langt. det femte er nresten lige saa langt som de tre
foregaaende tilsammen.
Kloen er lancetformet forlrenget.
Ryggens to bagre Led og samtlige Abdomens ere ki0lede.
Den er ikke ualmindelig ved vore Kyster, hvor den er fundet
ved Farsund af mig og ved Bergen af Sars.
Leu co tho e Leach.
Denne Slregt tlk ved to af
Krey er tilfoiede Arter en udvidet Begrrendsoing. Li llj e b or g pan, isle imidlertid, at Krey er• s tilligemed en af ham
selv fundet Art burde danoe en ny Slregt, uden al ban dog
opstillede en saadan. Br u z e Ii us f0lger ham i hans Anskuelser, men .henf0rer alligevel disse tre afvigende Arter til
ovenstaacnde Slregt. Da der nu er fuodel Oere Arter af de

654
forsklellige Former, her de visseligen adskilles. Henherende
til den oprindelige Slregl har jeg fundet en Art ved Farsund

i Giellehulen hos Ascidier; den er ogsaa under samme Forbold funden ar Sars ved Manger. Denne Art aMger i flere
Benseender fra den af Li 11 j e b or g besk revne, som ban troer
at vrere Montagus Gammarus articulosus; men den
af mig fundne Art, troer jeg, heller her betragtes som
denne, da den baade er st0rre og forekommer hyppigere
end hiin, for bvilken jeg vii foreslaae Artsnavnel Lil lj e borgii efter dens Opdllger.
L. articulosa Mont. er af henved 14 m. m. l,amgde,
og afviger fra L ii Jj e b or g ii, som den forresten ligner me get,
ved at flerde Leds Proces paa ferste Par Been ikke er tandet i Randen ; det fierde Epimer er ikke vrebnet med nogen
Taod; tredie Abdominalleds nedre, bagre Vink el er ret og
daoner ingen Tand; det femte Abdominalbeens Grene ere
ulige lange, den indre er lamgere end den ydre. Haleappendixet er meget langt, small og lancetformet, i Enden
tilspidset, og ikke afrundet. Denne Art er vistnok den
samme, som Ab i I dg aard beskrirnr i •Zoologia danica• og
afbilder paa Tabula CXIX under Navo af Gammarus spinicarpus.
Slregten I, e u cot hoe er Typus for Dan a ·s Underfamilie
Leo cot ho in re, hos h,·ilken ban isrer frem hrever de rorlamgede Maxillarf0dders Palper med de korte Tyggeplader
og Mandiblens Mangel paa Tyggeknnder; men det Ferste er
dog, om ikke i samme Grad, ogsaa Tilfreldet hos Arter af
Bruzelius's Slregt Paramphitoe, som P. panopla og
P. p u I ch e 11 a I{r. , medens Tyggeknuder find es hos fl ere
Former, der vise et nrert Shegtskabsforhold til Leu cot hoe.
Hos alle de ti! Leu cot h o in m heoh0rende Former ere vistnok llenene lange og smalle og de to f0rste Par Urender af
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en eiendommelig Form, men alligevel kan dog denne Underfamilie ikke skarpt begramdses.
Stenothoe Dana. Costa's Slregt Probolium maa
vistnok falde sammen med Dana's Stenothoe, og den
indbefatter nu foruden den typiske Art: S. v a Ii du s og S.
polyprion (Costa) endnu en ny norsk Art, som jeg bar
kaldet:
S. Danai mihi. En Bun af denne Art fandt jeg ved Farsund, paa 15 Favnes Dybde.

Den er ikke futdt 5 m. m. lang

og adskiller sig rra de to andre Arter ved Formen ar de to
forste Par · Hrender, · af fierde Epimer og af Halen.
Det
f0rste Par Beens tredie Led bar den nedre, bagre Vinke!
strerkt forlrenget i en tyk Proees, der er lige saa Jang som
det felgende Led.

Haanden er kortere end det foregaaende

Led ; andet Par F0dders· femte Led eller Haanden er srerdeles stor, oval og dens bagre Rand forsynet med mange
stumpe Trender og to lange Torne, der mede Kloens Spids.
Del flerde Epimer er meget l1Pngere end heil, og bli,·er
smaJlere bagtil, men ikke indskaaret for det femte, som hos
validus.

Det femte Par Abdominalbeens ydre Green er

meget kortere end den indre, og den sidste Halefods Pedunkel er meget lrengere end hos v a Ii du s.
Kusirus l{r.

Dana troede, at denne Krnyer's Slregt

saa lidet skilte sig fra Gamm a r us, at den maatte falde
sammen med

denne.

B ru z eJ i us

optog den

vel som

Slregt, men troede, at den stod Gammarus meget nrer.
Jeg formener dog, at disse Slregter have faa andre charakteristiske Ma>rker tilfrelles end Bi11v0ben , og denne
er srerdeles liden. Ved det ferste Hlik viser sig stor
Overeensstemmelse mellem denne Slregt og Leu cot hoe.
Hos begge er det tredie Led af 0vre Antenners Pedunkel lille, og de to f0rste Par Hrender oresten af samme
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Form.

Hegge ha,e de felgende Par Been lange, smalle og

svage, medens de hos Gammarus ere slrerke, og endelig
ere de mcget lange llalef0dder og Ualeappendix, som ogsaa
den store f0rste Epimer srerdeles charakteristiske ydre
Mrerker hos begge Slregter.

I de mere skiulle DcJe ere

lignende Overeensstemmelser.

Mandiblen aMger rigtignok

ved , at den hos Eu sir us besidder en Tyggeknude, men
ferste Par Maxillers Palpe har den samme Form hos begge,
og er deelt i to nresten lige store Led.

Den indre Plade

er kun forsynet med et encste Haar, modsat af hvad der er
Tilfreldet hos Gamm a r us. l\laxillarf0ddernes Tyggeplader ere
smaae og Palpen meget forlrengct, dog temmelig slrerk.

Til

denne Slregt kan for vor Fauna f0ies en ny Art:
E. long i p es mihi.

Ue 0ne Antenners tredie Led er

lrengere end hos cuspid at us , og Sv0ben bestaaer hos
Hannen af 54 med Sugeskaale forsynede l,ed, hos Huonen
er der 42.

De nedre Antenners femte Led er kortere end

fierde, som hos Hunnen er paa den 0vre Side forsynet med
henimod 20 ret opstaaende llMsleknuder.
af 34 (Hunnen) Lil 42 (llannenl Led.

Sv0ben dannes
Det andet Led af

Maxillarf0ddernes Palpe er kortere end hos cuspidalus
og mangler de Trender, som udmrerke denne. De fersle
Beenpars Brender ere af samme Form som hos cuspida-

t us, men noget mere run de, ikke saa ovule; de tre bagre
Par Thoraxbeen ere mcget lange; det femte Led er oresteo
lige saa langt som de to foregaaende tilsammen, medens det
er bctydeligt kortere

hos cuspid at us.

Del fem le Par

Halefedders ydrc Green er kun lidt lrengere end Ilah·delen
af den ind re,

og Haleappendixel er mind re spaltet end

hos hiin.
lduna mihi. Druzelins opsliller en Gammarus brevicornit1 fra helc den nori:ke l{yst og Bohuslehn, og Prof.
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Sars fandt en Art i Finmarken, som ban kaldte Gammarus
fissicornis. Begge Arter maae skilles fra Slmglen Gammarus og opferes under en oy, mer Eusirus staaende
Slmgt. Bisveben, som hos denne er meget kort, bliver hos
de nrevnte Arter srerdeles laog, medens Sveben selv er kort.
De oedre Antenner ere strerke og nresten subpediforme.
Mandiblemes Tyggeknude er liden, og ferste Par Maxillers
indre Plade er, som hos E us i r us , O\'al og forsynet med
enkelte cilierede B0rster. Maxillarf0dderoes Tyggeplader ere
smaae og deres Palper stmrkt forlamgede. De to f0rste
Par Been ere forsynede med strerke Gribehrender , deres
fterde Led udseoder fra den nedre, bagre Viokel en strerk
Proces, ligesom hos Leu cot b o e ; de felgende Par Been
ere meget tynde og lange, det sidste Par Been er meget
langt; Halef0dderne ere lange og Haleappendixel dybl kl0vet.
F0rste Epimer er strerkt, sl0rre end det f0Jgende. De vise
saaledes stor Overeensstemmelse med Eusirus og afvige
meget fra de typiske Gammarusarter. De lo Arter adskilJe
sig indbyrdes let ved deres forskiellige Sterrelse samt ved,
at andet og tredie Led hos Idun a fi s sic o ro is gaae ud
bagtil i en ~pina, hvorimod de hos den anden ere glatle.
lEggepJademe ere hos denne Gruppe af en noget forskiellig Sterrelse ; hos Leu cot hoe og I dun a ere de smaae
og Aandeplademe lange og brede; hos Eusirus ere lEggepladerne bredere end hos de foregaaende, og dette er endmere Tilfreldet hos Stenotboe. Hos Leucothoe og Stenothoe findes ingen Bisvebe paa de 0vre Antenner, hos Eusirus
er den liden, hos lduna laog. Mandiblen mangler Palpe og
Tyggeknude hos Stenothoe, hos Leucothoe bar den
Palpe, men .ikke Tyggeknude, h\'ilken hos Idun a er liden,
men hos Eusirus stor. Hos Leucotho6 og Stenothoe
ere begge Led paa f0rste Par Maxillarpalper lige lange, hos
42
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Eusitus er dette na?slen Tilfreldel, hos lduna er f0rste
Led kort. Den indre Plade er hos Eusirus og Id una
sterre end de andre , men hos alle kun forsynet med een
Berste; hos alle ere de to ferste Par Been af en eiendommelig Form, hvori de ligne Oedicerus, men de af'vige
indbyrdes noget i Formen. De 0vrige Been ere hos samtJige lange og smalle. Haleappendixet, der er beelt hos
Stenotboe og Leucothoe, er spaltel hos Eusirus og
deelt hos lduna.
Dexamine Leach. Denne Slregt bar nogen Overeensstemmelse med de foregaaende. Ligesom hos disse erMaxillarf0ddernes Palpe meget tynd, men del flerde Led, som hos hine
var langt, endog deelt i tvende Led, synes her at mangle;
Tyggepladerne ere meget strerkl udviklede ; den indre Lamel
paa f0rste Par Maxiller bar kun en enkelt 80rste, men Palpen
er eenleddet; 1Egge- og Aandepladernes Form er som hos
de foregaaende; ligesom hos hine er tredie Led af de evre
Antenners Pedunkel kort; ved F0ddernes llannelse nrermer
den sig lil Gammarus. Foruden Arten D. tenuicornis
H. R., bar jeg fundet en ny Art: D. Thea. De 0vre Antenner naae lil Abdomens andet Led. Pedunkelens ferste
Led gaaer ikke nedad ud i nogen Proces; Sv0ben dannes af
alten meget lange og s1nalle Led; de nedre Antenner ere
. kortere end de 0vre; deres Peduokel er meget lynd, og
femle Led noget lrengere end fierde; Sv0ben dannes af
12-14 Iange Led; 0inene ere ikke me get store, men ovate;
Munddelene ere noget lamgere og smallere end hos ten uic o rn is; det syvende Par F0dders forste Led er ganske small,
ikke udvidel som sredvanligl og ikke bredere end det f0lgende
Led; det sidste Thoraxled og de fire f0rste Led af Halen
gaae begge ud i en strerk spioa; femte Par Balefedder er
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meget kortere end hos den anden Art og naaer ikke lamgere bagud end til den sidste Ralefo1s Grene.
Bos de felgende Slregter er den indre Plade paa det
f0rste Par Maxiller forsynet med mange cilierede Haar, og
..Eggepladerne ere meget brede.
E pi des u r a mihi. Ty pus for denne nye Sire gt er Li llj eb or g's Amphithoe compressa, som ved Slregten Amphit hoes Oplosning maa still es for sig selv, og n1Prmer sig ved fl ere
Charakterer til den foregaaende Slregt. Antennernes Form er
som hos den Foregaaende; Mandiblerne, som hos Dex amine
manglePalpe, faae her en meget tynd, svag, treleddet; f0rste Par
Maxillers Palpe er toleddet, og den indre Plade er forsynet
med sex cilierede Haar; l\Jaxillarfoddernes Tyggeplader ere
store; Pal pen Iiden, tynd, ·og dens fierde Led er en liden
Kio. A:ggepladerne ere SIPrdeles store, i Kanterne forsynede
med tretstaaende, lange Haar; det sidste Thorax.beens Aandeplade er af samme eiendommelige Form, som findes hos
lchnopus; Halens to sidste Led ere sammemoxne og Haleappendixet spJltel; Legemet er strerkt sammentrykt.
Gammarus Fab. Denne Sl1Pgt, som fra at indbefatte alle
Amphipoder, ellerhaanden er bleven indskrrenkel tit kun at
omfalte dem, der have et sammentrykt Legeme med store Epimerer, lange og tynde Antenner med Bisv0be, blev af Lilljeb or g meget rigtigt ads kill i h·ende Slregter: 1) Gamm a r us,
hvor sidste Halefod er forsynet med lamelhrre Grcne, og
2) Gammaropsis, hvor disse ere coniske. Den sidsle afviger ogsaa fra den ferste ved de mindre Epimerer, det tykke
Haleappendix, og ,·ed at forste Par Maxillers ind re Plade er
liden og forsynet med en enkelt B0rste, medens den er
stor og forsynet med talrige saadanne hos den anden. l\lan
maa ogsaa gi\·e Br uz e li us Ret i at overfere denne sidste
42*
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til Coropbidernes Familie. Saaledes som Sla>gten Ga m m arus efter delte bar formet sig, indhefalter den tre
Grupper af skandinaviske Arter. Den ferste af disse bar
Ryggen forsynet med en Ki0I og Haleappendixet beelt; detle
er H. Rath ke's Shl'gt: Amatbia, og indeslutter Arteroe:
Sabini Leach og angulosus H. R. Den anden Gruppe
har Haleappendixel deelt; den sidste Fods Grene ere forsynede med Torne og cilierede Haar; Hrenderne ere smaae;
denne indbefatter den typiske Art: locusta Lin., pulex
de Geer og po e c ii u ru s H. R. Den sidste Gruppe har
Haleappendixet deelt; det sidste Par Halefodder er meget
langt; Grenene som oftest meget ulige; det f0rste Par Maxillers indre Plade er mindre end hos de Foregaaende, forsynet med frerre cilierede Haar; andet Par Brender almindeligviis meget store. Denne Gruppe indeslutter de evrige
bekiendte skandinaviske Arter.
Meget overeensstemmende med Slmgten Gammarus
fandt jeg en Art i Cbrislianiatlorden, der dog adskiller sig
derfra ved, at de 0vre Antenner mangle Bisv0be, men da
der dog paa Bisvebens sredvanlige Plads flndes en liden
Knude og Arlen for0vrigt i vresentlige Dele stemmer overeens med den typiske Art Gammarus locusta, aotager jeg
dog, at den ikke bar skilles fra Gammarusslregten.
G. Bate i mihi. Af denne Art fandtes kun eet Exemplar,
en Ban, paa ringe Oybde i Nrerbeden af Christiania. 0iot:ne
ere nresten runde; de 0vre Antenner ere lamgere end de
nedre; Pedunkelen kort, dens f0rste Led er det lrengste ;
Sv0ben bestaaer af 23 Led; de nedre Antenners ferste Led
er srerdeles stort, nmsten kugleformel fremstaaende; andet
Led er meget k.ort og- sammenvoxet med det foregaaende;
flerde og femte nresten lige lange; Sv0ben bestaaer af 12
Led; f0rste Par F0dders femte Led eller Uaanden er oval,
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andet Pars Baand er meget forlrenget og smallere ; Abdomens tre sidsle Led ere forsynede med smaae Torne.

Det

f0rste Led bar to smaae Torne paa hver Side af Midtlinien;
det nmste bar en stmrk Torn paa Midtlinien og en lrengere
og tyndere paa hver Side; det sidsle Led bar en liden Tom
paa h,·er Side.

Grenene af Baleappendixerne ere forsyoede

med tre Torne i Spidsen.
Amphilhopsis

mibi.

Milne - Edwards

optog

i

Slregten Amp h ith o e de Arter, der bavde Udseende som
Slregten Gamm a r u 1.1, men manglede Bisv0be paa de 0vre
Antenner.

Dana adskilte rigtigere de sande Amphithoe-

arter fra de 0vrige ,

hvilke

han

opf0rte under Navnet

Iphimedia H. R., men dette var et rnindre heldigt Navo,
da I. obesa er en fra dem afvigende Form.

Spence

Bate anviste Slregten Amp bit hoe dens rette Pl ads blandt
Coro phi de rn es
z e Ii us bar fulgt.

Familie , b,·ilken

Mening ogsaa B ru-

De skandina,·iske Arter , som maatte

komme ind under Dana's Slregt: I phi media, bar B ruzelius
givel Slregtsnavnel Par amp hit hoe, og under denne Slregt
optager ban alle de Arter, som have Legemet mere eller
mindre sammentrykt og forsynet med store eller middelmaadige Epimerer, hvis 0vre Antenner er(l smalle, mangle
Bisv0be og have Skanets tredie Led mindre end Sv0ben;
hvis 0ine ere sammensalte og hvis Mandiblers Palpe er
treleddet, og Maxillarfeddernes Oirleddet; hvis fem le· Led af
de tvende f0rste Beenpar er uddannet tit en ~ribehaand;
bvis syvende Par Fedder ikke er dobbelt saa langt som det
foregaaeede, og hvis sidste Par Abdominalbeen ere togrenede
-

delte vii sige : alle de Arter af Familien Ga m mar id re,

der ikke tilh0re Slll'gterne Ampelisca, Leucothoe, Dexamine, Acanthonotus, Oedicerus o. s. v.
befatter derfor

Den ind-

ogsaa et meget stort Antal Arter.

Men
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uoderseger man disse neiere, ,,ii man let tlnde, at de ere
af en indbyrdes meget afvigende Form, og saaledes ikke
k.unne here lil samme Slregt. Nogle af dem ere tykke,
kielede, kantede og ha,·e ofte tt med Torne l>esat Legeme,
samt et stort Lilspidset Rostrum. Maxillarfoddernes indre
Laminre ere smaae, deres Palpe sll'rdeles lang; det ferste
Par '.\1axillers indre Lamina er liden og forsynet med en
B0rste.

Uerhen here Arterne panopla og pulchella,

som kunne opstilles som en srerskill Slregt, der kan bebolde
Bruzelius's Shegtsnarn Paramphithoe. Andre have et
,,

Jangstrakt, sammenlrykt Legeme med middelmaadige Epimerer og lange Antenner; deres fttrste Par llaxillers iodre
Lamina er forsynet med 4 -- 5 lange , tykke cilierede
ll0rster; det andet Par Maxillers indre Plade h~r i Sp id sen
mange simple Gerster, men paa den ind1·e Side findes flere
meget slrerke og cilierede; deres Ma>..illarfedder ere store
og Pal pen af middelmaadig Lrengde; deres to ferste Par
Fedders Brender ere nresten af indbyrdes samme Sterrelse,
men smaae; deres tredie og fierde Beenpars femte Led er
meget laogt, lamgere end tredie Led; deres Baleappendh. er
enkelt, deres sidste Par 11alefedders Grene lange, one ulige;
deres JEggeplade~ ere meget sterre en~ Aandepladerne og
have Kanterne tret besatte med Haar. Herhen here Arterne:
I.J i c u s p i s , e I e g an s , l re v i us c u I a , tr i d e n ta ta og des-

uden tvende nye; alle disse har jeg opferl under Slregten
Amphithopsis. De nye Arter ere:
A. g I ab er mihi. <Jinene ere ovale; de 0,re .Antenners
Pedunkel megel tykkere end Sveben, der bestaaer af 22 Led;
de nedre Antenners Pedunkel er kort, fierde Led kun li.dt
lrengere end tredie; de to ferste Par Fedder ere af samme
Sterrelse og Form ; det femle Led eller Haanden er lamgere
end flerde; dets nedre Kant er skraat afskaaret og forsynet

663
med en strerk Torn paa det Sted, bvor Kloens Spids meder;
de to f0lgende Par Beens femte Led er meget langt, nresten
lige saa langt som de to foregaaende tilsammen; Haleappendixet er reggeformet; Ryggeo glat uden spina.
A. Ion g i ca u d at a mihi. Hos denne er Maxillens Palpe
meget tang, dens tredie Led i Enden meget bredt, paatvrers
afskaaret; aodet Par Bamder er Irengere end f0rste; fem le
Led meget langt, smalt og nresten af samme Lrengde som
det foregaaende; dets nedre Side er rel afskaaren og Kloen
me get Ii den; Haleappendixet er lid et og ovalt; de tre bagre
Par Balef0dder ere srerdeles lange, deres ydre Green kortere
end den indre, isrer paa det siette Par Been, hvor den ydre
Green ikke er af den halve Lrengde og Tykkelse mod, den
indre; tredie Abdominalleds nedre, bagre Vinke! er nresten
ret. Af begge disse Arter fandtes ved Farsund enkelte
Exemplarer. Da de tildeels vare beskadigede, er Beskrivelsen
bleven noget ufuldslrendig.
Ac an l hon o tu s Owen. 0 wen opstillede denne Slregt
paaArten cristata fra Nordiishavet, og den blev beholdt af
Milne-Edwards, der adskilte den fraShegten Amphithoe
paa Grund af, at de to f0rste Par Been ikke ere forsynede
med Gribehrender. Denne Slregts Legeme er tykt, heit,
ki0let og pigget, forsynet med store, h0ie Epimerer, halvkugleformet fremragende 0ine; Bovedet er kort og gaaer
fortil ud i et meget langt, fra Side til anden sammentrykt,
b0it Rostrum. Dette skiller fra hinanden de 0vre Antenner,
der ere forlrengede og mangle Bisv0be. Det f0rste Par
Blender er ikke forsynet med Gribehaand, det andet bar kun
en svag saadan. Munddelene ere dog isrer eiendommelige
og atvige meget fra den Form, de have hos de foregaaende
Slregter; Mandiblerne ere meget laoge og i Spidsen tvedeelte, men den indre Green meget lid en; Tyggeknuden
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mangler og Palpen er treleddet; Underlreben er forhrnget;
f0rste Par Maxiller strerke; deres ydre lamina er nll!sten
triangulrer og i Spidsen oval, paa den indre Side forsynet
med strerke, saugtandede Torne og Baar; Palpen er meget
kort og spred, kortere end de ydre Plader, toleddet med lige
lange Led. Den indre Plade er stor, triangulrer, men kortere end
den ydre; den indre Side er forsynel med en stor Mamgde
(24) strerke, cilierede Haar; Maxillarfedderne ere korte, brede
og strerke; den ind re Plade me get Jang; Palpens tredie Led
og den nedre indre Vinke) gaae ud i en Proces; flerde Led
er srerdeles kort, nresten rudimentrert. To Arter flndas hos os :
t. A. serra Kr. og
2. cristata Owen. Denne sidste er af Sars runden
Finmarken, og lil bans Beskrivelse vii jeg tilfeie noget angaaende .Munddelenet1 Form, som han ikke bar ber0rt. Den
indre Green paa Mandiblens Spids, som ogsaa forekommer
hos s err a, men der er meget lid en og derfor ille funden
af Kr0yer og Bruzelius, er her st0rre og svagt trekantet.
Maxillarfffdderne ere meget kortere og bredere end hos
s err a; Pal pens flerde l.ed ell er Kloen bestaaer her kun af
en stump, llden Knude. Haleappendixet er i Forbold ti! det
hos hiin Art mindre tykt og i Spidsen triangulrert indskaaret.
Iphimedia H. Rathke. Denne Slregt, som af Kreyer
er kaldt Micro ch e I es, viser i det Ydre stor Overeensstemmelse med den foregaaende Slregt, men afviger i enkelte
Dele. Den har et tykt, h0it, med Kiel og Torne forsynet
Legeme, ovale, stive Epimerer; et Rostrum, som det hos den
foregaaende Slregt, adskiller de 0vre Antenner; Mnnddelene
antage dog hos denne en anden Form, der begrunder denne
som en fra den foregaaende afvigende Slregt. Munddelene
ere i det Hele ikke saa strerkt udtrukne i Lamgde, som
hos hiin. Mandiblerne ere ogsaa i Spidsen tandede og tve-
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deelte, men her flodes el lidet Spor til en Tyggeknude, der
mangler hos den foregaaende Slregt, men bliver strerkt ud•
viklet hos den efterf0lgende. Palpeos tredie Led er meget
forkorlet; f0rste Par Maxillers ydre Plade er af samme
Form, men er kortere og bredere end hos Acoothoootus;
den indre Plade er betydeligt mindre og forsynet med et
langt ringere Antal Haar (8-10), og i dette ligner den den
erterf0lgende Slregl. Pal pen, som hos Ac oo tho o o tu s var
tynd, kortere end den ydre Plade, og hvis Led vare nresten
lige lange, bliver hos denne og den erterf0lgende bredere
og lrengere, samt f0rsle Led meget kort; Maxillarfodderne hos
lpbimedia ligne i Form dem hos Aconthonotus, men
fterde Led paa Palpen er meget strerkere udviklet; del f..rste
Par Fedder· er meget forlrenget, som isrer skyldes andet Leds
Lrengde, hvorhos femte Led, der er small, bar den nedre,
bagre Vinke! udtrukken i en Proces, der m0der Kloen, og
derved danner en liden toftngret Haand; and et Par Been,
der hos Acaothonotus var strerkt og kort, bliv,,r hos denne
meget forlamget og af samme Form, som hos Slregten
Anon y x; hos den f0lgende Slregt blive begge Hamder om•
dannede lil tydelige Gribehrender.
Acanthosoma Owen.
De f.barakterer, paa bvllke
0 wen opstillede denne Slregt, vare saa lidet tilfredsstillende,
at Kr 0 ye r slog den sammen med Slregten Amp hit b o e, og
dette bar man altid senere fulgt. Dog troer jeg, at der er
Grunde nok lil igien al optage den. Ach. Costa's Epimeria, af bvilken en Art ftndes ved vor Kyst, maa falde
sammen dermed. Jeg bar allerede under Beskrivelsen af
de foregaaende Slmgter ointalt de Eiendommeligheder ved
dennes Bygniog, der have ledet mig til at antage dette, og de
to Arter: hystrix Owen, som er funden ved Finmarkens Kyst,
og par as it i ca Sars fra Bergem,kysten og Farsund , som
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maaskee vii falde sammen med A. 1Epimeria) tricristata
Costa, kunoe ops till es herunder, endski0odt de indbyrdes i
eokelte Dele aMge fra hioanden.
Tredie Familie. Corophidre Dana. Denne Families
Charakterer har jeg allerede bebandlet under Familien Gamm arid re. Deane indeslutter et frerre Antal, meo ikke desto
mindre indbyrdes meget afvigende Former, bvoraf nogle vise
stor Overeenstemmelse med Gammarideme, medens andre
nrerme sig til Caprelliderne.
Podoceropsis mihi. Hos denne Slregt er Legemet
noget nedtrykt , Epimererne smaae , Antenneroe lange og
tynde , de 0verste faistede langt foran de nedre paa Spidsen
af det fremspringende Hoved. Deres Pedunkel er megel
Jang, lrengere end Sv0ben og uden Bisvebe. Mandibleme
ere store , i Spidsen deelte og tandede med treleddet lang
Palpe.
tste Par Maxillers Palpe er toleddet, den indre
Lamel liden og tyk. Maxilarfedderne lange, smalle, Palpens
fierde Led deelt i tvende Led, tivoraf det sidste dauner en
spids Kio. De to sidste Par Fedders femte Led ere dannede til Gribehrender, som hos det and et Par ere meget
sterre end hos det ferste og ulige store hos begge Kien.
De tre bagre Abdominalf0dder ere togrenede, Grenene
coniske uden Torne. Haleappendixet lidet og tyndt. Herhen herer den eneste Art:
Ryggen er Oad uden Kiel eller
P. Sophia mibi.
Pigge. Hovedet fremstrakt med et lille spidst Born mellem de 0vre Antenoer.
0inene store, nresten ovale
med meget store Facetter.
De 0vre Antenner ere saa
lange som Bovedet og Thorax:
Peduokeleo er meget
lamgere end Sveben, der bestaaer a( 12 lange men tynde
Led. Pedunkelens andet Led er det lrengste, det tredie
lrengere end det ferste. De nedre Antenner ere kortere end
de 0vre, men deres Pedunkel naaer lige saa langt frem som
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bin es; f0rsle Led har en st1me Olfactorspina; femte Led
er lmngere end fierde.

1ste Par Fodders fierde Led er

lamgere eml IJaanden, der er oval, og Kloens bagre Side er
saugtandet. Audet Par Hremler er meget st0rre end del
f0rste ; and et, trPdie og fierde Led ere korle , dette sidste
gaaer bagtil nedad ud i en kort Proces. Haanden er hos
Hannen srerdeles stor, saa lang som 1ste Led , oval, dens
bagre Kant forsynet med to store stumpe Trender. Kloen
b0iet, i Spidsen saugtandet. Hos llunnen er den meget
mindre, nresten lria.ngulrer.

Oet 1'0rste l.ed af de tre bagre

Par Tboraxbeen er langstrakt, nreslen flirkantet; den nedre bagre Vinke! fremtrredende. De tre bagre Abdominalbeen naae nreslen lige langt bagud, og deres Grene ere lige
lange. Lrengden var omtren 5 m. m. Den fandles ved Farsund paa 15 Farnes Dybde.
Leptoche_irus Zaddach.

Zaddach opslillede denne

Sire gt i Aaret 1844 paa Arlen p il o s us. Senere er_e Arter,
som jeg antager b0r henregnes til denne Slmgt, opstillede
under forskiellige Navne: Ach. Costa's Microdeutopus
gryllotalpa, Spence Bale's Lonchomeres gracilis,
og Bruzelius's Autonoearter here ,istnok herunder.
L ii lj e b or g adskilte en Deel Arter fra Slregten Gamm aru s under Na\n af Gammaropsis, al hvilke de, som have
ferste

Par F0dders llll'nder st0rre end andet Par, maae

here under ovenstaaende Slregt, men at henf0re dem alle
herhen, Eom B ru z e Ii us giflr, troer jeg ikke der er Grund til,
og jeg vii opfore de 0vrige under Lilljeborg's Slmgtsnavn.
Hruzelius's Art A. punctata falder vist sammen

med

Spence Bate's Loncbomeres gracilis, som jeg bar
fund et ved Farsund. Den af B ru z e Ii us opstillede Art gr andim an a, .der af Lilljeborg er funden ,·ed den s,·enske
Kyst, bar jeg ogsaa fundet ved Farsuod.
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Amp hit hoe Leach.
Til denne Shegt, fra hvilken
man har adskill alle de Arter, der generisk afvige fra den
typiske Art rubricala !\font., kan jeg f0ie en ny norsk Art:
A. grandimana m_ihi. Legemet er noget sammenlrykt,
Epimereroe slrerkt cilierede paa den nedre Rand, den femte
er den st0rste, oval, med en liden lndi:kill!ring for femte
Par Been i det bagre evre Hierne. 0ioene runde, sorte, de
evre Antenner ere lamgere end de nedre med henimod 30
Led i Sveben. F0rste Par Maxillers Palpe er smrdeles lang
og smal, meget lrengere end den ydre Plade. Fersle Par
Fedder er af middelmaadig Sterrelse; femte Led eller Haanden er lamgere end det foregaaeode Led; Kloen er sta-rk,
aodel Par Arender er hos Hunnen omlrent af samme Sterrelse og Form som ferste Par, hos Hannen derimod srerdeles slort, lll'ngere end de foregaaende Led lilsammen, ovall.
Kloen er meget stor, krummel og strerk. Tredie og fterde Par
Beens ferste Led er meget stmrkt udvidel; det f0lgende Pars
ferste Led er lrengere end bredt. Dyret, som fandtes ved Farsund paa nogle Favnes Dybde, havde en Lrengde af 6 m. m.
Be I a mihi. Denne mrerkvrerdige nye Sllllgt udmrerker
sig ved et l11ngt, smalt, nedtrykt Lege me; smaae nll!slen
rudimentrere Epimerer; meget lange Fedder, hvis to ferste
Par ere forsynede med stmrke Gribehll'nder, den fersle sterre
end den and en; hvis tre sidsle Par aldeles ikke have ·f0rste
l,ed udvidet, men small og cylindrisk som de f0lgende Led,
og hvis Kleer ere lange og koniske. Halens Form er hos
denne af den sredvanlige Bygning, uden al noget af dens
Led er sammensmeltet. Halens tre fersle Par Fedder ere
smrdeles lange og tynde, de lo f0lgende Par togrenede, og
del sidste srerdeles tyndt, grenel, og Grenene liengere end
Skallet. Mandiblen har en deelt, tandet Spids, en fremragende Tyggeknude og en tynd, treleddet Palpe. Det f0rsle
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Par Maxillers Palpe er lang, tynd og toleddet, deres indre
Plade liden, forsynet med nogle 80rsler. Maxillarf0dderne
meget suerke, dere~ Palper fireleddede.

Aandesrekke flndes

paa Roddelen af andet lil siette Par Been. Antennerne
manglede for sl0rste Deleo paa det beskrevne Exemplar.
H. monstrosa mihi.

Hovedet bredere end langt, for-

til forlrenget til et lille Rostrum. Paa hler Side af Roden
for de nedre Antenner flodes en Torn. De nedre Antenners
f0rste Led er stort, kugleformet og udsender en strerk 01factorspina Ira den nedre Side.
Tredie Led naaer saa
langt frem som de evre Aotenoers ferste Led. Del f0rste
Fodpars femte Led eller Haanden er kortere end det foregaaende , lriangulrert, den bagre nedre Side forynet med tre
suerke Tamder.

Kloen tang, krum og paa den convex.e Side

cilieret. Audet Par Fedders Brender ere smallere end Hrendeme paa farste Par og uden Treoder. Tredie Led paa de
to felgeode Par er saa langt som ferste; flerde og femle
ere Jige lange. Paa del f0lgende Par er flerde Led kortere
end del femle, der paa de f0lgende to Par vox.er end mere

i Forhold til flerde. Dyret er mere end 30 m. m. langt og er
fundet paa 30 Favnes IJybde ved Holmestrand.
Fierde Tribus: Caprillidea. Milne-Edwards's Lmm o d i po d a bar Kr 0 ye r giorl tit en Familie under Amphipoderne, og de senere Systematikere have fulgt ham i denne
Anskuelse. Spence Ba le troer, at denne Afdeling af Amphipoderne staaer de andre to ikke saa mer, som hioe staae
hinanden indbyrdes, men detle · er sikkerligt ikke Tilfmldet.
K r0 ye r bar tilfulde vii st, at de Oeste Cbaruterer, hvorved man
har skill dem fra Gammarinerne ikke kunde gimlde, og kun den
rudimenuere Hale og Mangel paa Epimerer skiller dem
derfra. Men hos en ny Art af Slregten .£g ina drekkes Udspringet af F0dderne og Aandeblrererne af nogle meget store,
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strerke og tornede Procesller, der ligne meget smaae fastvoxne Epimerer. I Munddelencs Dannelse stemmer deone
Tribus meget mere overeens med Gammaridea end disse

•

med Hyper idea. Enkelte af Corophidernes og Oulichidernes
Fami1ie danne desuden ved deres Legemsform Overgange lil
Caprellidernes Tribus.
Proto Leach. P. pedata forekommer tangs bele vor
Kyst, men ikke hyppigt nogensteds.
Protella Dana. Til denne Slregt herer Krnyer's Art
P. (.£ginat longispina, som af 0rsted er taget ved Drebak og af Sars ved Manger, siddende paa Plumularia
pinnata paa 30 Favnes Dybde.
ogsaa fra Englands Kyster.

Spence Bate angav den

,£gina Kreyer. Kreyer charakteriserer denne Slregl
ved Mandiblens treleddede Palpe, ved den tolcddede llale
med to Par Appendices, af hvilke det ferste Par er toleddet,
det and et eenleddet. Dan a henferer til denne Shrgt nogle
Arter, som aMge fra den typiske Art Ion g i corn is ved
Halens Dannelse, og ban troer at denne er af liden systematisk Betydning. Men da jeg bar fundet trnnde nye Arter, der
fuldkomment stemme overeens med K roy er' s Charakterer for
JE gin a, og desuden en Art, der ligner disse i al Mandiblen
bar Palpe, men hvis Hale er dannet som hos SlcPgten Ca pre 11 a, saa troer jeg at Dan a• s Arter maae o,erferes fra

JE gin a ti! en ny Sla>gt, hvis Typus denne min Art er. Denne
Slregt bar jeg givet Navnel A: gin e 11 a. De nye Arter af Slregten JEgina Kr. ere:

JE. (Caprellat ecbinata' Esmark. Denne Art, derblev
fun den af Professorerne Rasch og Boeck ved Deian og
S0ndm0r, udmrerker sig ,·ed sin St0rrelsc og piggede Legeme.
De 0vre Antenner ere meget lange, og naae til Begyndelsen
af sielte Segment. Ferste Led af Pedunkelen er omtrent af
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andet Thoraxleds Lrengde, det and et Led er omtrent saa langt
som det f0r11te, og tredie er kortere end detle, men Jrengere
end det f0rste; alle disse Led ere tret besatle med st0rre
og mindre Knuder. Sv0ben er noget lrengere end Pedunkelens andet Led og bestaaer af 18 Led, der efterhaanden
blive lrengere og tyndere. De nedre Aotenner naae ikke til
Enden af det andet Led paa den 0vre Ped~nkel. Hos llenne
er {ligesom hos de 0vrige Caprellider) de to ferste Led
af de nedre Antenners Pedunkel saa n0ie foreoede, at de
see ud som eel Led, som jeg kalder det f0rste. Tredie Led er
kortere, men tykkere end Oertle. Sveben er toleddet. Paa disse
Led sees der nogle smaae Knuder, og nedenunder ere de forsyoede med korte og trette Haar. Mandiblens Palpe er noget kortere end hos iE. Ion g i corn is Kr. De ferste Par
Maxiller ere strerke, og den indre Plade har jeg lige saa lidt
fundet hos denne som overhovedet hos nogen Art af deone
Subtribus, og da I{ r0 ye r hverken om taler eller har afbildet
noget saadant Organ, maa jeg troe, at det mangler constant.
Det fterde Led eller Kloen paa Maxillarfeddernes Palpe er
meget lrengere og strerkere end hos JE. long i corn is.
F0rste Par Fedder ere smaae, Oertle Led gaaer nedad bagtil
ud i en stump haaret Proces, og femte Led eller Baanden
er forlamget reggeformet, den bagre Kant forsynet med smaae
Torne , som ogsaa findes paa alle de 0vrige Led. Andel
Par Fedder er meget sterre. Ferste Led har en paa Randene med Knuder besat lndskirering langs den forreste Side,
hvori Daandens forreste Rand kan lregge sig ind. Denne er
stor, oval, lrengere end ferste Led, overall besat med Knuder;
paa den bagre Rand Ondes tre strerke Trender, een der
meder Spidsen af Kloen og to andre nrermere dens Befrestelsespunkt. Kloen er lang · og besal med Kauder. De tre
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bagre Been, der tillage efterbaanden noget i Lrengde, ere
laogstrakle og af samme Form som hos .£. longicornis
Kr. Aile Legemets Ringe ere st.erkt besatte med Kouder,
hvoriblaodt f0lgende isrer udmrerke sig: To fremadrettede
ovenpaa Hovedel, en parrel paa f0rste Leds forreste Ende,
tvende paa andel Leds forreste Ende, en meget stor i Spidsen lokl0vet paa !\lidten og en Dobbelttorn paa Leddets bagre
Ende;· desuden flndes en Jang, slrerk, .fremadrettet Torn, som
drekker Udspringet af andet Par Fedder, og som synes at
antyde Spor til den manglende Epimer. Lignende Knuder
drekke ogsaa paa de f0lgende Led Udspringet for Aandeblmrerne og de 0vrige Rum. Paa de felgende Led staae
Knuderne i uregelmressige Tvrerrader uden at nogen, forudeo
hine Sideknuder over Aandeblrerernes og Benenes Udspring
udmrerke sig fremfor de 0vrige. Aandeblrererne og Halens
Form ere aldeles som hos.£. longicornis. Dyrets Lrengde
er mellem 35-40 Mm .
.£. I rev is mihi. Legemet hos denne Art er overall
jevnt, glat, uden Knuder ell er Torne, og ligner i den Henseende .£. longicornis. Men den aMger dog meget fra
denne. De 0vre Antenner naae til siette Tboraxring, Pedunkelen er lrengere end Sv0ben, · hvis andet Led er det
lrengste og det ferste det korteste. Sv0ben dannes af 18
Led. De nedre Antenner naae ikke ti! Enden af de evre
Antenners Pedunkel. Munddelene som hos den foregaaende
Art. Ferste Par Been er kort. F0rste Led og Baanden
ere lige laoge, flerde Led gaaer bagtil oedad ud i en med
Haar besat Proces, og Haanden er oval med den bag re
Rand forsynet med mange smaae Trender. Andel Par Been
er meget langt, omtrenl saa langl som Legemets tre ferste
Ringe tilsammen. F0rste Led er langt og i sin forreste
Rand forsynet med en langsgaaende Fordybning, hvori den
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forreste Rand af Haanden kan lregge sig ind i. Haanden er
omtrent ar 1ste. Leds Lamgde, forlrenget oval, den bagre
Rand er besat med tre Trender, den ene af disse, som findes der, hvor Kloen m0der, er meget strerk, den anden
mindre, noget nedadrettet, og den tredie brede, men mindre tydelige, nrermere Enden af Leddet. Legemets. Ringe
ere meget korlere og de bagre Been af samme Form, men
lamgere end hos ..£. long i corn is. Halen og Aandeblrererne
ere af samme Form som hos hiin .
..£ginella mihi. Denne Slregt, der danner et Forbindelsesled mellem den foregaaende og -efterfelgende Slregt,
bar jeg allerede charakteriseret ved at den mangler Palpe
paa Mandiblerne, og ved at Halen er, som hos Slregten Caprella, .loleddet med uleddede Appendices. Min typiske Art
for denne Slregt, hvortil vistnok ogsaa Dana's ..£ginaarter
here, er:
.£. spin o s a mihi. Hovedet lid et, P~den springer
frem i en spids Torn. De 0vre Antenner naae til Thorax·s
flerde Led. Pedunkelens f0rste og fierde Led ere nresten
lige lange, men andet er meget lamgere end dette. Sv0ben er lrengere end Pedunkelen og bestaaer af 20 Led.
De nedre Antenner ere omtrent saa lange som de 0vre Antenners Pedunkel. F0rste Led er forsynet med en lang tynd
Olfactorspina. Thorax's ferste Ring er paa den forreste Ende
forsynet med en lang, fremadrettet og noget krummet strerk
Torn; den anden IUng bar paa den f0rste Trediedeel tvende
saadanne, der staae ved Siden af hinanden, og paa den
bageste Ende en enkelt.

Forlil, paa Siden over Udspringet

af andet Par Fodder findes tvende store Knuder. Den tredie
Ring er lrengere end den anden og lige saa Jang som den
fierde. Begge disse ere paa deres forresle Ende forsynede
med to Tvillingknuder, to lignende midt over Udspringet for
43
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Aandeblererne og en enkelt paa den bagre Ende.

Sideme

begramdses mod Bogen af en skarp Linie, som ved Leddeta
forreste Ende, derpaa nogel lamgere bagtil og endelig lige
over Aandeblrereme er forsynet med strerke Torne.

Del

femte Led er noget lrengere end flerde og har en ligneode
Knudebesretning. De to sidste Led ere meget korte og paa
Midten og over Udspringet af Fedderne forsynede med sta>rke
linuder.

Munddelene ere lange.

Ferste l'ar Fedder smaae,

og andet Par ikke meget store, men slll'rke og tykke. Halen
som hos Caprella.
Caprella Lam.

Til denne Slregt kan jeg feie endou

tre nye Arter, af hvilke de to ferste tilhere den Gruppe af
Arter, hvis Hanner og Hunner ere af en meget ulige Legemsform.
C. Esmark ii mibi.

Denne Art, der er 12 mm. Jang,

er fundet ved Heian af Ras c h og Boeck. Hovedet er lille,
og Panden ender fortil i en Knude. Hos Hunnen naae de
avre An tenner til tredie Led af Thorax; Pedunkelens andet
Led er dobbelt saa langl som fersle, og tredie noget kortere
end dette. SvHben, der bestaaer af 12 udad noget fortyk•
kede Led , er ikke saa lang som Pedunkelens tredie Led.
De nedre Antenner naae ikke til Enden af det andet Led

paa de evre Antenner. Deres Pedunkels ferste Led er kort,
andet noget lamgere, tredie dobbelt saa langt som delte og
flerde af samme Lrengde som del tredin, men tyndere. Svffbeo er saa lang som Pedunkelens sidste Led.

Antennerne ere

paa den bele nedre Side forsynede med lange Haar.

Bos

Uunnen ere de 0vre Antenner langl kortere end hos Hannen,
saa at de nedre Antenner ere lrengere end bines Pedunkel.
Pedunkelens f0rste Led er meget korl, kun halv saa lang,
som hos llannen, andet Led er noget lamgere end tredie.
Sv0ben er meget lrengere end det tredio Led.

Hos Hunnen
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ere de to ferste Led af Thorax smrdeles Jange, indbyrdes af
samme Lmngde. Andel Par Brender, naar det strrekkes fremad,
naaer ikke til Hovedets Degyndelse. Bos Hunnen derimod
ere Thoraxleddene korte og ferste Led kortere end andet og
Haanden naaer frem for Bovedet. Andet Par Fedders ferste
Led er srerdeles kort, kun lid et lmngere end Trediedelen af
Baanden, som er oval og hos Hannen mere forlmnget end
hos Hunnen. Dens bagre Kant er forsynet med en strerk
fremadrettet Knude der, hvor Kloen meder, og en anden
stmrkere pyramidalsk nffll' Udspringet for denne.
Tret
ovenfor denne Knude findes en ganske liden. Aandeblmreme
ere fortykkede i Enden. De bagre Par Fedder ere korte og
brede og liltage efterhaanden i Lmngde. Lrengden -af de
sterste Exemplarer er t 2 mm.
C. laticornis mihi. Denne Art er fundet paa samme
Sled , som den foregaaende, men kun i eokelte Exemplarer
og alene Hanner. Hovedet er hos denne Art uden nogen
Pandeknude. De 0vre Antenner srerdeles lange og brede.
Pf'dunkelens ferste Led meget Jrengere end Hovedet, andet
Led , som er en Trediedeel lmngere end ferste Led, er tre
Gange saa bredt som de nedre Antenners Pedunkel. Tredie
Led er kun af det andet Leds halve Lrengde og Brede.
Sveben, der er saa Jang som tredie Led, beslaaer af 10 Led.
De nedre Antenner, der paa den nedre Side ere stmrkt behaarede, ·naae ikke til End en af andet Led paa de 0vre Antenners Pedunkel. Andet Par Fedders fetste Led er langt,
noget kortere end den Thoraxring, hvorpaa det er frestet.
Haanden er meget stor, oval, noget b0iet, dens bagre Rand
er ligesom hos den foregaaende Art forsynel med tre T{llnder, men den nederste af disse er meget strerkere end hos
hiin. Kloen er krummet og paa den bagre Side haaret.
Aandeblrererne ovale. De bagre Par Fedder, som ere korte
43•
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og tynde, tillage efterhaanden i Lrengde.

Dyrets Lamgde

er 15 mm.
C. punctata mihi. Hos denne Art aMge Ki0nnene
kun lidet. Legemel er overall tret bedrekket med Knuder, og
paa en lys Bund flndes overall m0rke Pletter srredte.
De
0vre Antenner ere hos Hannen hPngere end hos Hunnen og
naae lamgere tilbage end flerde Led af Thorax. Deres Pedunkels andet Led er saa langt som Hovedet og den f0rste
Thoraxring tilsammen, det tredie er noget kortere, og det
ferste er endnu kortere end dette. Sv0ben, der er noget
kortere end de to sidste Led tilsammen, bestaaer af 18 lange
Led. De nedre Antenner naae omtrent lil tredie Led af de
0vre Antenners Pedunkel, og deres tredie Led er kortere
end det flerde.

Hos Hannen er de 0vre Antenners Pedun-

kel kortere, og Sv0ben bestaaer af 14 Led. De nedre Antenner ere i Forhold til de 0vre meget lrengere end hos Hannen.
Blandt de talrige Knuder paa Legemet udmrerker sig isrer en

i Spidsen spaltet fremadragende pan Hovedet. Paa andet
Led Hndes paa Ryggens Midtlinie en tyk, afslumpet Knude lige
oven for andet Par Fodders Befrestelsespunkt og to mindre
paa hver Side af denne, desuden to ved den forreste og to
ved den bageste Rand. Flere st0rre og mindre Knuder ere
spredte mellem dem i uregelmressige Tvrerrader. Tredie J,ed
b,rrer en stor Knude mer den forreste Rand, to mindre tit
Siden endnu mermere Randen, og midt paa Leddet flndes en
stor i Spidsen l\'egrenet. FierdP. Ring er forsyn~t med en
stor tvedeell Knude fortil, to store ved Siden af hinanden
midt paa Leddet og en dobbelt ved den bagre Rand. Den
felgende Ring brerer tvende store bag hinanden og to mindre ti! Siden. De falgende Ringe have to Knuder ,·ed Siden
af binanden nrer oores bagre Rand. Over Udspringet af
hvert Par Been paa disse tre sidste Par Ringe flndes en
strerk bagudrettet Torn.
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Lamgden er 12-15 mm.

Den er funden ved Thrond-

biemsflorden , S0ndmnr og Manger af Professorerne Boeck,
Rase b og Sars.
C. lobata Mull. og
C. septentrionalis Kr. ere almindelige langs bele
Kysten.
C. l:lystrix Kr. er fundet af Kuy er ved Christiansund.

3) Mag. Lindstrem boldt et Foredrag over Calceola gotlandica og nogle beslregtede Former og
paaviste deres Overeensstemmelse med Cysliphyllerne.
Prof. Ste e o st ru p yttrede, at Meddelereos Paaviisoiog af
Laaget hos Cyalbopbyllerne, til hvilke Calceola efter ban~ Meoing burde henf0res, var af stor Vigtighed, da det tilstrmkkeligt
godtgi0r, at Cy at bop h y 11 er n e ikke kunne vrere Aklioieagtige Dyr eller virkelige Koraller, og heoledte srerligt Opmrerksombeden paa Cy c Io p h y II um Po r pit a, som muligviis
netop kun var Laaget af en Cyathophyl-Form.

4) Prof. Reinh_ardt boldt et Foredrag •om en lidet
paaagtet Eiendommelighed ved Skirelbeklredningen
hos mange Slanger• - nemlig 'l'ilstedevrerelsen af en
og om dennes
eller to Gruber i Spidsen af Skirellene Anvendelighed som Slregts- og Artsmrerke. Da denne Afbandling vii blive trykt i • Videnskabelige l\teddelelser fra den naturhistoriske Forening i Ki0benhavn for l &6U •, henvises dertil.l

5) Prof. L illj e b or g holdt et Fore drag: 0 m Llrlepe o ch
Pelteguter H. Rathke. (Nova Acta l\eg. Societ. Scient.
Upsal. Ser. 3re. Vol. Ill.)
DA. jag funnit den fullt utbildade honan samt ungen af

